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 Kære husejere 

Her er lidt nyt fra bestyrelsen. 

Så gik sommeren for denne gang, det var en typisk dansk sommer som 

startede lidt langsomt, men som sommeren skred frem kom varmen. Og her 

først på efteråret, har det været helt utroligt dejligt med masser af sol og 

varme. Vores badebro var også flittigt benyttet, også når vi havde nogle 

meget fine solnedgange. Det er dejligt at se at der har været god aktivitet i 

vores huse i denne sæson, det ser ud til at der er kommet gang i udlejningen 

for de husejere som udlejer deres huse. 

På vores arbejdsdag d. 20. august var der tilmeldt 20 personer - meget fint 

fremmøde. Vejret var også rigtigt flot. På arbejdsdage blev følgende opgaver 

udført: skraldeskurene blev fejet og vasket ned – på stranden blev der fjernet 

en hel del strandplanter – der blev lagt fliser i cykelskuret samt malet døre, 

og der blev lavet lys med bevægelses censor, så lyset tænder af sig selv når 

man går ind i cykelskuret. Der var indkøbt muldjord som blev lagt ud 

mellem træerne ved fælleshuset.  

Aftenen sluttede med fællesspisning, det var som sædvanligt utroligt 

hyggeligt. 

 

Dårlig samvittighed? 

Vi har fået en henvendelse fra en husejer der har dårlig samvittighed over 

ikke at kunne deltage på arbejdsdagene. Vedkommende spurgte om det er 

muligt at udføre et stykke arbejde udenfor de planlagte arbejdsdage. Det er 

det naturligvis. Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, som 

gerne i et samarbejde anviser opgaver. 

 

Designmanualen skal overholdes 

Bestyrelsen går en tur rundt i området d. 16. oktober. Her vil vi registrere de 

tiltag,  der ikke er i overensstemmelse med den generalforsamlingsvedtagne 

designmanual. De ejere der har udført arbejder der ikke er i 

overensstemmelse med Designmanualen vil blive bedt om at få bragt orden i 

sagerne. 

 

El og vandaflæsning 

El og vandaflæsning skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. december 

2016. 

Har vi ikke modtaget aflæsningstallene senest d. 1. december, forhøjer vi 

aconto betalingen og reguleringer sker først igen det efterfølgende år. 

El og vand regnskabet er tidskrævende arbejde for bestyrelsen. For at undgå 

at bruge unødigt mere tid på opgaven end nødvendigt, er det vigtigt at vi har 

alle aflæsninger til tiden. 

Vi skal bruge aflæsningstallene, ikke forbruget. Det regner vi selv ud. 

 

Cykelskur 

Ved sidste arbejdsdag, blev der lagt fliser og lavet lys. Bestyrelsen har talt 

om fordele og ulemper ved cykelstativer og har besluttet at droppe 

cykelstativer, da det giver plads til flere cykler. Bestyrelsen har ligeledes 

besluttet at hvert hus må opbevare maksimum 2 cykler. Opbevarede cykler 
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skal mærkes med nummererede mærkater, som udleveres på næste 

arbejdsdag. Mærkaterne gøres fast med strips omkring sadelstangen. De 

cykler der står i det lille rum bag cykelskuret, skal flyttes og mærkes med 

nummererede mærkater. 

Vi opfordrer til at man kun opbevarer cykler, hvis de benyttes med jævne 

mellemrum. I fremtiden vil de cykler der henstår ubrugte, blive sat udenfor 

de huse de tilhører. 

 

Kloak 

Hus 29 har oplevet at kloakken var tilstoppet. Det viste sig at være trærødder 

der havde sneget sig ind og blokeret kloakrøret. 

Vi har tegninger over kloaksystemet, men de er mere af principiel art og 

ikke helt nøjagtige. Flere tilsynsbrønde er enten dækket af jord eller skjult 

under fliserne. Bestyrelsen har derfor besluttet at kortlægge 

kloaksystem/tilsynsbrønde, ligesom vi vil undersøge om der er optræk til 

flere blokeringer. 

 

Badebro 

Badebroen tages ned lørdag d. 5. november 2016, og opsættes igen lørdag d. 

1. april 2017. 

 

Internet (Netværk: Vestre Strand,  Password: WIFIPassword2016) 

Internettet dækker tilsyneladende ikke tilfredsstillende i hele området. Vi vil 

gerne undersøge hvor udbredt problemet er, og derfor bedes I skrive til Per 

Fledelius, per@fledelius.dk, hvis I oplever problemer. Beskriv gerne hvad 

problemet er, så er det lettere for leverandøren at lave forbedrende tiltag. 

 

Tørretumbler 

Tørretumbleren tørrer ikke tøjet tilfredsstillende, hører vi fra flere ejere. 

Derfor har bestyrelsen besluttet enten at reparere eller udskifte den. 

 

Yousee FM signal og TV startfrekvens 

Yousee lukker for FM signalet til foråret. Det betyder at I ikke kan modtage 

radio signaler hvis jeres analoge radio's antenneledning er tilsluttet 

antennestikket. 

Ønsker I fortsat at bruge radioen, kan I gratis rekvirere en stueantenne hos 

Yousee. I kan læse mere om grunden til omlægning af bredbåndsnettet her: 

http://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/kommunikation/nyhedsser

vice/nyheder/2016/naeste_generations_bredbaand.aspx 

 Det er i øvrigt muligt at modtage radio via TV. Radiokanalerne ligger på 

kanal 701-755. 

TV startfrekvensen ændres også. Er jeres TV kanaler indlæst med en 

startfrekvens på 143 MHz, får I sort skærm i starten af 2017. Startfrekvensen 

skal ændres til 450 MHz. Det kan gøres allerede nu. Læs mere herom på 

denne hjemmeside:  

https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/nyhedsarkiv/fm-sluk 

Her kan I finde et link til en side der fortæller hvordan I skal indstille jeres 

TV med den nye startfrekvens ligesom I kan bestille en gratis stueantenne 

som erstatning for det mistede FM signal. 

Har I problemer med at indstille jeres TV, så er I velkomne til at kontakte 

Per, hus 38, og få en hjælpende hånd når han er i Gedser. 

 

 

 

 

http://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/kommunikation/nyhedsservice/nyheder/2016/naeste_generations_bredbaand.aspx
http://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/kommunikation/nyhedsservice/nyheder/2016/naeste_generations_bredbaand.aspx
https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/nyhedsarkiv/fm-sluk
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Generalforsamling 2017 

Generalforsamlingen afholdes d. 23. april 2017. Sæt allerede nu et kryds i 

kalenderen. 

 

Arbejdsdage 2017 

I 2017 har vi arbejdsdage flg. datoer: 

Lørdag d. 22. april 2017 

Lørdag d. 27. maj 2017 

Lørdag d. 24. juni 2017 

Lørdag d. 20. august 2017 

Lørdag d. 14. oktober 2017 

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

 

Årets sidste arbejdsdag holdes d. 15. okt. kl. 9-13 

Vi mødes ved fælleshuset, hvor vi aftaler opgavefordeling.  

Vi har mange opgaver der skal udføres, så vi håber I møder talstærkt op. 

Til frokost serveres smørrebrød fra Havnekroen.  

 

Foreningen inviterer til fællesspisning på havnekroen om aftenen. 

Tilmelding til arbejdsdag og middag hos Tom, mobil: 26771978 eller  

e-mail: tomvodstrup@hotmail.dk  

 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 
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Bestyrelsen 

 

Formand 

Tom Vodstrup 

Hus nr. 47 

Birkelyparken 64, 2670 Greve 

Mobil: 26 77 19 78 

E-mail: tomvodstrup@hotmail.dk 

 

Næstformand 

Per Fledelius 

Hus nr. 38 

Tvedvangen 254, 2730 Herlev 

Mobil: 30 79 39 83 

E-mail: per@fledelius.dk 

 

Kasserer 

Anne-Marie Sejer 

Hus nr. 18 

Viemosevej 84, 2610 Rødovre 

Mobil: 21 80 28 01 

E-mail: am.sejer@gmail.com 

 

Sekretær 

Bjarne Jakobsen 

Hus nr. 11, 

Torkilstrupvej 16, Torkilstrup, 

4864 Eskilstrup 

Telefon: 54 43 32 10 

Mobil: 21 69 13 82 

E-mail: bj@dm.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

John Vendelbo 

Hus nr. 8 

Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 

Mobil: 28 70 73 41 

E-mail: johnvendelbo@gmail.com 

 

Bestyrelsessuppleant 

Ingrid Kristensen 

Hus nr. 52 

Jersie Solvænget 9 

2680 Solrød Strand 

Mobil: 29 89 43 85 

E-mail: ingridmkris@gmail.com 

 

Bestyrelsessuppleant 

Benny Larsen 

Hus nr. 26 

Hulemosevej 26 

4760Vordingborg 

Mobil:40963064 

E-mail: rhbl@nyraad.net 
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